Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13
Szczecin 31-01-2013r
Znak sprawy: ZP/220/77/12

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jednorazowych
wyrobów anestezjologicznych
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej „ustawy
PZP”) Zamawiający zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia wyżej wymienionego postępowania.
Zadanie 1
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 – SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A.Krzanowski Sp. J ul. Drobiarska 35
05-070 Sulejówek
Oferta nr 5 - Skamex Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców:
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 0 ofert:
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę:
Zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej
e) rozstrzygnięcie postępowania
Postępowanie na zadaniu nr 1 zostało unieważnione:
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 PZP, ponieważ
wystąpiła
istotna
zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający dokonując opisu rurek anestezjologicznych stanowiących
przedmiot zamówienia na zadaniu 1 nie określił ich minimalnej długości kierując się
dotychczasowymi doświadczeniami podczas użytkowania rurek oferowanych przez firmę Skamex Sp.
z o.o., które posiadały długość wystarczającą do przewidzianych zastosowań.
Tańsza oferta złożona przez SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A.Krzanowski Sp. J złożona
została na rurki charakteryzujące się długością mniejszą od dotychczas stosowanych od 2 do 4 cm.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na zadaniu 1 nie posiadał wiedzy o występowaniu w
obrocie gospodarczym krótszych niż obecnie używane rurek anestezjologicznych, których użycie
rodzi zagrożenie zmiany ufiksowania rurki i może prowadzić do śródoperacyjnego niedotlenienia lub
dostania się wydzielin ustrojowych do drzewa oskrzelowego.
Zadanie 2
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 4 - BALTON Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców:
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 4 - BALTON Sp. z o.o. ul.Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa
Cena oferty brutto 270356,40 zł
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Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na zadanie. Oferta zgodna z siwz. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu.
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena-100%
4
100
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-022013r
Zadanie 3
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 2 - AKME Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców:
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 2 - AKME Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa
Cena oferty brutto: 85644,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na zadanie. Oferta zgodna z siwz. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu.
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena-100%
2
100
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-022013
Zadanie 4
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 3 - PROMED S.A. ul. Krajewskiego 1B 01-520 Warszawa
Oferta nr 5 - Skamex Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców:
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 5 - Skamex Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź
Cena oferty brutto: 17496,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta najkorzystniejsza spośród złożonych na zadanie 4 pod względem
ceny-kryterium przyjętego do oceny ofert.
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena-100%
3
92
5
100
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-022013
Informację otrzymują Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w wskazanych powyżej zadaniach.
Została ona również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń
Z poważaniem
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